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LABORATORUL DE BIOTEHNOLOGII

Conservant biologic natural

Bacterii acidolactice nemodificate genetic

BIOCONS

bioconservant utilizat la însilozarea plantelor furajere
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BIOCONS pini 

(Enterococcus faecium + 

Lactobacillus acidophilus + L. plantarum + L. casei), nemodificate 

genetic, care prin capacitatea de multiplicare foarte mare, 

 de acid 

plante furajere.

BIOCONS-

ului au fost izolate de pe une

BIOCONS–ul 

- -

-70 %; pH 4,0-4,2; aciditatea >50
0

T; 

CFU/g  1,0 – 2,0  x 10
9

 (1 – 2 miliarde de germeni de bacterii 

lactice/g); gust dulceag-

BIOCONS–ul 



BIOCONS–ul -

 lapte -

–

1,0 -

Pentru ca efectul BIOCONS – im trebuie respectate 

•

• – 45%;

• Tocarea materialului vegetal la 3 – 5 cm;

• Administrarea conservantului biologic; 

• Tasarea masei vegetale de la începerea umplerii silozului cu 

–1800, pentru realizarea anaerobiozei 

necesare multiplic

• Umplerea celulei cu siloz într-un timp scurt 5 – 7 zile;

•

e, 

inhibarea bacteriilor butirice, mucegaiuri, anihilarea 

Utilizarea conservantului biologic BIOCONS contribuie la:

§

plantelor furajere;

• reducerea sau eliminarea importului de produse biologice cu 

rol în conservarea plantelor furajere;

•

însilozat prin imp

masei vegetale;



•

fermentarea zaharurilor din plante;

• reducerea pH- – 4,5;

•

•

•

• -25 % 

la 1-2 %;

• reducerea perioadei de fermentare – maturare a silozului de la 

90 – 120 zile, la 30 zile;

• asigurarea unui rol probiotic s

• reducerea sau eliminarea bacteriilor antibiorezistente la 

•

patogene;

•

hranei;

•

•

• depoluarea mediului;

Bioconservantul BIOCONS este un produs biologic natural. Nu 

BIOCONS-

-15
0

C, 



În con -

valabilitatea timp de 30 zile.

BIOCONS

energofagi, caustici, contr
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